
A4 | BRASIL ECONÔMICO - ESPECIAL NEGÓCIOS EM JOGO | Quinta-feira, 31.3.2011

O
Brasil se tornou o novo oásis
de resorts com campos de
golfe. No momento, em tor-
no de 30 projetos do gênero
estão em execução no País.
Alguns serão inaugurados

ainda em 2011. E eles são construídos nos
mais diversos estados brasileiros. Seja no
Norte, Nordeste ou Sul, o turismo de golfe
virou vedete, por conta da alta demanda
de turistas-golfistas mundo afora.

“Nos últimos 10 anos, o número de cam-
pos abertos em resorts cresceu bastante.
Temos casos no Amazonas, Ceará, Sergipe,
Paraíba e Rio Grande do Norte. E essa ten-
dência não vai parar mais. O crescimento
social e econômico e o aumento da segu-
rança no Brasil fizeram os grandes conglo-
merados investirem mais no País”, afirmou
o vice-presidente de marketing da CBG.

De acordo com a Embratur (Instituto
Brasileiro de Turismo), os mais de 45 resorts
que existem no Brasil geram
um faturamento de cerca de
R$ 1,1 bilhão ao ano. O gasto
médio de um golfista em
viagem é de 30% a 50%
maior que o de um turista
comum. Por tudo isso, todo
grande investimento no se-
tor é recompensado. Po-
rém, um pouco de paciên-
cia também é necessário.

“O empreendedor bra-
sileiro vê o golfe com oti-
mismo. Ele pode passar os
três anos após a inaugura-
ção com um certo aperto,
mas depois o investimen-
to é valorizado em torno
de sete vezes mais. É um
retorno grande”, afirmou
Sebastião Neres, projetis-
ta da NGA Golf, especiali-
zada em desenvolver
campos de golfe.

Neres fez uma comparação da tendência
brasileira com a situação da Argentina, país
em que o esporte é mais disseminado. “O
investimento no Brasil tem crescido a cada
dia. Podemos nos comparar à distância
com a Argentina. O nosso bom momento
econômico e a crise que os vizinhos vive-
ram fizeram o Brasil se tornar a bola da vez
no golfe. A economia tem favorecido isso”.

Outro fator preponderante que faz o
País se tornar um destino procurado pelo
ramo de resorts foi lembrado pelo presi-
dente do Complexo Terravista, de Tranco-
so (BA), Michael Rumpf-Gail: o clima tro-
pical. “Isso é muito favorável para o Brasil,
pois pode se jogar golfe o ano inteiro. Te-
mos um ambiente convidativo. Acho que
estados como a Bahia e outros podem se
aproveitar desse potencial”.

O mercado de golfe movimenta cerca de
US$ 10 bilhões por ano no mundo e os re-
sorts registram entre os hóspedes 25% de
estrangeiros. Diante desses números, a
Embratur, a CBG e a Associação Brasileira
de Resorts assinaram no último mês de de-
zembro um acordo para promover o Brasil
no exterior. Ele prevê apoio à comerciali-
zação dos produtos, serviços e destinos de
golfe e resorts, além da qualificação de
profissionais que atuam na área.

ESTREIA NA PARAÍBA

OÁguasdaSerraGolfClubfoi inauguradono
últimodia19nacidadedeBananeiras,naPa-
raíba. Tornou-se, assim, o primeiro campo
de golfe do Estado e o oitavo campo de golfe
doNordeste. Ocampodenoveburacoséum
projeto de R$ 4 milhões e foi desenhado por
Sebastião Neres, da NGA Golf. “O empresá-
rio que construiu o campo na Paraíba (Alírio
Trindade Leite) consultou várias pessoas

durante um evento na Bahia
e chegou ao meu nome”,
afirmou Neres.

Há 12 anos no mercado
de projetos de campos de
golfe, o projetista ressalta o
crescimento do setor no
Brasil. “Nosso mercado tem
evoluído bastante. A NGA
trabalha hoje com três pro-
jetos de campo de golfe: um
com prazo de entrega para
esse ano e outros dois para
2012. Todos eles estão atre-
lados a condomínios de re-
sorts, muito graças a esse
boom imobiliário”.

O Águas da Serra Golf
Club faz parte do Águas da
Serra Haras & Golf, um em-
preendimento que reúne
condomínio de 665 lotes de
450m²a8.000m²,sendo60
deles ao redor do campo. O

empreendimento possui ainda o Serra Golf
Hotel, instalado num casarão restaurado de
1920 localizado no centro da cidade, a 5 mi-
nutos de carro do condomínio e do campo.

A cidade turística de Bananeiras fica a
141 km de João Pessoa, capital do Estado, a
150 km de Natal (RN) e a 70 km de Campi-
na Grande (PB). Numa altitude superior a
600 metros, possui clima ameno que atrai
turistas o ano inteiro.

O condomínio Águas da Serra Haras &
Golf, o Águas da Serra Golf Club e o Hotel
Serra Golfe são projetos do Grupo LTL Cons-
truções, do empresário Alírio Trindade Lei-
te. “Investimos no golfe por acreditar no
crescimento do esporte e por saber do forte
potencial turístico da prática”, diz Trindade
Leite. “Campos de golfe atraem turistas e
agregam valor ao empreendimento.”

E S T Í M U L O A O T U R I S M O

País tem cerca de 30 campos em construção; hotéis
exclusivos deverão movimentar R$ 1,1 bi ao ano
TEXTO DOUGLAS WILLIAMS

Golfe atrai capital
estrangeiro para
resorts de luxo

Douglas Delamar é
um desses apaixonados
que deve tudo —
ou quase —
ao esporte.
Depois de um começo
sem compromisso,
tornou-se dirigente
de federação,
conseguiu emprego
e até casou (!) em
um campo de golfe

O jogo que pode mudar
“O clima tropical
favorece muito o
Brasil, pois pode-se
jogar golfe o ano
inteiro. O ambiente
é convidativo”

Michael Rumpf-Gail,
presidente do

Complexo Terravista

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Especial, p. A4.
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